
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(dane uzyskane od osoby której dotyczą)

W związku z pozyskaniem od Pana/i  danych osobowych,  na podstawie art.  13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję co następuje:

1. Administratorem danych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie,
ul. Milejowska 21, tel. 446162199, adres email: zsckuwsulejowie@wp.pl

2. Inspektor ochrony danych, adres email: iod@pcuw.powiat-piotrkowski.pl
3. Dane przetwarzane będą w celu: 

-  wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  w/w  szkole  w  związku  z
prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO); 
-  wewnętrznych  celów  administracyjnych  w/w  szkoły,  w  tym  statystyki  i
raportowania  wewnętrznego  szkoły  (podstawa  prawna:  art.  6  ust.  1  lit.  b
Rozporządzenia RODO);
-  marketingu  i  promocji  w/w  szkoły,  w  tym  prowadzenia  konkursów,  promocji
osiągnięć
i  utrwalania  pozytywnego  wizerunku  szkoły  (podstawa prawna:  art.  6  ust.  1  lit.
a Rozporządzenia RODO).;
- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę,
w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczniów, pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i
napraw  infrastruktury  informatycznej  (podstawa  prawna:  art.  6  ust.  1  lit.  f
Rozporządzenia RODO);
-  świadczenia opieki  pielęgniarskiej  i  profilaktyki  zdrowia uczniów, prowadzenia
ewidencji  uczniów na potrzeby procesów nauczania,  realizacji procesu nauczania,
realizacji zadań z zakresu BHP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. h Rozporządzenia
RODO).

4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w związku z przetwarzaniem
danych to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i  pracowników, a także ochrony mienia
placówki  oraz  zapewnienie  prawidłowego  funkcjonowania  infrastruktury  informatycznej
w szkole. 

5. Odbiorcami  danych  będą  są  upoważnieni  pracownicy Administratora,  podmioty,  którym
należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty,
którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

6. Dane będą przechowywane przez okres: 
- w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - przez okres
do czasu ich wypełnienia; 
- w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania; 
- w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez
Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

7. Ma  Pan/i  prawo  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.



8. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.  Podanie swoich danych osobowych jest wymogiem:( ustawowym, umownym, warunkiem

zawarcia umowy).
10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego

jest  wymogiem  ustawowym.  W  celu  uczęszczania  ucznia  do  placówki  są  Państwo
zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania
zadań  przez  placówkę  względem ucznia.  Podanie  danych  udostępnionych  na  podstawie
zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego
celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

11. Pana/i  dane  nie  zostaną wykorzystywane w procesie  zautomatyzowanego podejmowania
decyzji w tym profilowania.

   Zapoznałam(-em) się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej.

                 
                                                                                ………..………………….

                                                                                                         podpis 


